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Aanwezig:  Lodewijk van Eeden, Mathijs IJkhout, Hannah van Kolfschooten, Julia Verheul, Lucas 2 

Wolthuis Scheeres, Emre Yüksel,  Sacha van Ligten, Catherine van Es, Alessandro Farris 3 

Afwezig: Jorien Reestman 4 

Gasten:  5 

Notulist: Nina Visser 6 

Agenda 7 

1. Opening en vaststellen agenda  8 

Hannah opent de vergadering om 19:13. 9 

2. Vaststellen notulen   10 

De PV notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen. De OV notulen worden vastgesteld 11 

onder voorbehoud van de wijzigingen van Julia. 12 

 13 

3. Binnengekomen post 14 

- Reimer van de CSR stuurt een bericht over Blackboard wat voor de vakantie 15 

afgehandeld moet worden. De bijeenkomst is op 11 januari van 15:30 tot 16:00. 16 

Catherine zal hier naartoe gaan. 17 

- Joke heeft de OER doorgestuurd, dus de termijn begint te lopen. 18 

- Er worden meedenkers voor digitale toetsen gezocht. Hier komen nog data voor. 19 

- De FEB heeft geen handtekening gezet onder de brief van Humanities Rally.  20 

4. Mededelingen 21 

- GV met OR over HHR. Op de eerste GOV (1 februari) zal de PPLE begroting en 22 

voortgang worden besproken. 23 

- Verbetering 1 document. Nina geeft aan dat het voor de volgende keer handig is om 24 

allemaal in een document aan verbeteringen te werken. Anders doet iedereen dubbel 25 

werk. 26 

- Vergadermoment. Iedereen kan dinsdag 18:00.  27 

- Studielokalen openen. Dinsdag: Mathijs opent en sluit . Woensdag: Lucas opent en 28 

Emre sluit. Donderdag: Sacha opent en Hannah sluit. Vrijdagochtend: Hannah opent en 29 

gezamenlijk sluit.  30 

- GV OR HHR. Julia zal het op zich nemen om bepalingen te zoeken voor in een HHR. 31 

Lodewijk geeft aan dat het misschien handig is om af te wachten hoe de eerste G(O)V’s 32 
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gaan, voordat we besluiten wat er precies in komt. Julia en Lodewijk zullen hier samen  33 

aan werken.  34 

- Mathijs heeft contact gehad met Tiny. Volgende week maandag zullen de gesprekken 35 

waarschijnlijk plaatsvinden. De kandidaten zijn nog niet bekend. De CV’s zullen zo 36 

spoedig mogelijk worden doorgestuurd aan Mark en Tiny. De Adviescommissie wordt 37 

om advies gevraagd naar aanleiding van de CV’s.  38 

- Emre geeft aan dat het belangrijk is dat iedereen zijn stukje over de dossiers opstuurt 39 

zodat het compleet op de site kan staan.  40 

- Lodewijk geeft aan dat er klachten waren over het inschrijven voor de masterscriptie. 41 

Je moet je onderwerp opgeven zonder dat je voldoende vakken hebt gevolgd. Lodewijk 42 

stelt voor dit te bespreken met de OER, maar wil ook een vraag over te stellen op 43 

Facebook. Lucas stelt dat we het daar met de OC’s over hebben.  44 

- Lodewijk geeft aan dat er vorig jaar in de OER alleen in het eerste jaar verplicht 45 

onderwijs is vastgesteld. Lodewijk wil dat volgende OV bespreken.   46 

- Hannah vraagt of iedereen contact heeft met zijn OC buddy. Emre, Lodewijk en Mathijs 47 

hebben nog geen contact met hun OC.  48 

 49 

AP 151114-01 Lodewijk en Julia zullen voor  januari aan een HHR voor de G(O)V werken. 50 

AP 151114-02 Lucas stuurt het HHR van de CSR en COR door. 51 

AP 151114-03 Sacha plaatst een vraag over de masterscriptie inschrijving op Facebook.  52 

 53 

5. CSR update  54 

Lucas vertelt waar de CSR zich mee bezig heeft gehouden: 55 

- De CSR twijfelt over instemmen met de UvA begroting. 56 

- Het profileringsfonds staat op de agenda. Dit gaat over het compenseren door de UvA 57 

van studenten die studievertraging oplopen door bijvoorbeeld ziekte of bestuursjaren. 58 

Hier zal ook input worden gevraagd van de fsr-en.  59 

- Flexstuderen. Als je van tevoren weet dat je volgend jaar niet alle punten gaat kunnen 60 

halen. Je betaalt dan per studiepunt (iets meer dan 1/60). Dit is los van of je het vak 61 

haalt of niet.  62 

6. Bezuinigingsplannen 63 

Vergaderstuk. Julia heeft een kleine samenvatting gemaakt van de belangrijkste punten. Het 64 

belangrijkste is dat we nu een plan van aanpak maken. 65 

Plan van aanpak. Julia’s voorstel is om de grote onderwerpen te verdelen. Voor de OV moet 66 

iedereen het hele plan hebben gelezen, maar voor vrijdag is het handig om deze onderwerpen 67 

te verdelen zodat iedereen over zijn eigen onderwerp vragen kan bedenken. Lodewijk geeft aan 68 

dat het niet zoveel zin heeft om het op die manier te verdelen, want dan weet niemand iets van 69 

het hele stuk. Alessandro geeft aan dat het lezen niet heel lang hoeft te duren. Hannah stelt voor 70 

dat iedereen het goed leest en focust op zijn eigen onderwerp voor vragen. Onderzoek: 71 

Lodewijk en Emre. Onderwijs: Hannah, Catherine en Sacha. Organisatie Faculteit: Lodewijk en 72 

Julia. Financiële scenario’s: Alessandro en Mathijs. Bijlage: Iedereen.  73 

OV.  74 

- Beginnen met procedurele vragen en beginpunten van Den Boer. Julia wil meteen een 75 

standpunt inzetten en dat meteen uitdragen tijdens de OV. Op een volgende OV kunnen 76 

we dan specifieker in gaan op de tekst. Voor vrijdag globale meningen over de 77 
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afgesproken standpunten. Julia stelt dat op de OV het document ook wordt behandeld 78 

n.a.v. de verdeelde onderwerpen. Hannah wil niet teveel vragen stellen en vooral met 79 

standpunten komen. Lodewijk wil een formeel advies schrijven na de OV, zodat er een 80 

samenhangend en genuanceerde mening naar voren kan komen. Alessandro 81 

antwoordt dat dit ook de bedoeling. Lodewijk wil het tijdens de OV ook over de status 82 

van het komende advies hebben.  83 

- We moeten wel een mening hebben over het hele document, we kunnen niet zaken 84 

onbesproken laten waar we misschien niet veel van af weten of geen belanghebbende 85 

bij zijn.  86 

- De FSR zal voor het studentenbelang gaan, aangezien de OR al gaat voor het belang van 87 

de onderneming. Wel is het studentenbelang ook het faculteitsbelang. Lucas geeft aan 88 

dat de vakbond zich misschien ook nog bezig zal gaan houden. Hannah wil aan Dirk 89 

Korf vragen of hij het studentenbelang ook mee zal wegen. 90 

7. FSR in de media 91 

8. OER 92 

Hannah licht toe dat de OER is opgestuurd. Hannah en Sacha gaan er deze week naar kijken 93 

en hebben een afspraak met Salomons. Lucas stelt voor om even aan Arthur te vragen wanneer 94 

de deadline precies is. Julia geeft aan dat de 1 februari de OV kan worden gebruikt om de OER te 95 

bespreken. Iedereen moet dit bestand doornemen.  96 

9. Extra punten diploma 97 

Hannah geeft aan dat alle extra punten niet op je diploma komen te staan. Dit was een N+1 98 

maatregel.  Hannah wil hier een vraag over stellen op de OV, omdat het geen relevante regeling 99 

meer lijkt. Lucas stelt voor om deze regeling met terugwerkende kracht af te schaffen. Lucas en 100 

Hannah zullen hier samen naar kijken voor vrijdag. 101 

 102 

 103 

8.   W.v.t.t.k. 104 

- Sacha was bij de voordracht van de Docent van het Jaar-verkiezing. Sacha is bij 105 

verschillende colleges geweest. De winnaar zal bekend worden gemaakt op de Dies Natalis.  106 

- Lodewijk en Mathijs moeten voor vrijdag hun stuk over de herzieningen 107 

bachelorherzieningen opsturen.  108 

 109 

9.   Rondvraag en sluiting 110 

Hannah sluit de vergadering om 20:36.  111 

Actiepunten 112 

AP 151014-03 Voor 5 januari zal Alessandro een begroting maken. 113 

AP151109-03 Lodewijk stopt 15 euro in de pot. 114 

AP 151115-02 Lodewijk vraagt vrijdag in de adviescommissie hoe het zit met de BKO’s.  115 

AP 151115-03 De OER-dossierhouders gaan een vergaderstuk schrijven over de MOER 116 

voor volgende week.  117 

AP 151115-04 Hannah gaat een conceptbrief over decentralisatie namens de FSR 118 

opstellen voor volgende week.  119 
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AP 151115-07 Hannah deelt het advies digitale tentamens op Facebook.  120 

AP 151130-02 Iedereen kijkt zelfstandig naar allocatiemodel tijdspad.  121 

AP 151130-03 Iedereen kijkt naar de uitgangspunten van de begroting en vormt daar 122 

een mening over/maakt aantekeningen.  123 

AP 151130-04 iedereen kijkt naar de herziening van het bachelorcurriculum en stuurt 124 

opmerkingen (per punt) z.s.m. naar Hannah, Sacha en Jorien.  125 

AP 151130-05 Hannah, Jorien en Sacha maken afspraak Salomons voor de OV.  126 

AP 151130-06 Er zullen flyers worden gemaakt om uit te delen. 127 

AP 151130-07 Hannah neemt contact op met de JFAS voor de pubquiz.  128 

AP 151207-01 Hannah meldt de FSR aan voor de Dies Natalis. 129 

AP 151207-02 Lodewijk en Mathijs zullen contact opnemen met Tinie om te polsen.  130 

AP 151207-03 Iedereen stuurt Nina voor zondag 18:00 zijn/haar opmerkingen over de 131 

OV notulen.  132 

AP 151207-04 Lucas mailt iedereen de info van Daan Dutilh door.  133 

AP 151207-05 Voor donderdagavond worden vragen en opmerkingen over de 134 

bezuinigingsplannen naar Lucas gestuurd.  135 

AP 151207-06 Zondagavond 21:00 is de samenvatting van de bezuinigingsplannen af.  136 

AP 151114-01 01 Lodewijk en Julia zullen voor  de tweede vergadering in januari aan 137 

een HHR voor de G(O)V  werken. 138 

AP 151114-02 Lucas stuurt het HHR van de CSR en COR door. 139 

AP 151114-03 Sacha plaatst een vraag over de masterscriptie inschrijving op Facebook.  140 

 141 

 142 


